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Πολυχάπι καὶ καρδιαγγειακὴ προστασία.
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Τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα παραμένουν ἡ συχνότερη αἰτία θανάτου στὶς σύγχρονες κοινωνίες. Σύμφωνα μὲ
πρόσφατα στοιχεῖα τῆς Παγκόσμιας Ὀργάνωσης Ὑγείας,
τὸ 2012 χάθηκαν 12 ἑκατομμύρια ἀνθρώπινες ζωὲς ἀπὸ
καρδιαγγειακὲς παθήσεις. Δυστυχῶς, οἱ προβλέψεις γιὰ
τὸ μέλλον εἶναι δυσοίωνες,
ἀφοῦ τὸ 2025 ὑπολογίζεται ὅτι θὰ ἀναχωρήσουν
20 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι.
Ὑπεύθυνοι γι᾽ αὐτὸ εἶναι οἱ
κλασσικοὶ παράγοντες κινδύνου: παχυσαρκία, ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση, ὑπερλιπιδαιμία,
σακχαρώδης διαβήτης, ἔλλειψη ἄσκησης, οἱ ὁποῖοι κατὰ
κανόνα συνυπάρχουν, ἀλληλεπικαλύπτονται καὶ ὁδηγοῦν
σὲ αὔξηση τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπιπλοκῶν. Ἑπομένως
εἶναι πολὺ σημαντικό, στὴν
καθημερινὴ κλινικὴ πράξη,
νὰ εἴμαστε ἐπιθετικοὶ τόσο
στὴν πρωτογενῆ πρόληψη,
ὥστε νὰ προλάβουμε ἕνα
καρδιαγγειακὸ ἐπεισόδιο,
ὅσο καὶ στὴ δευτερογενῆ,
ὥστε νὰ ἀποφύγουμε ἕνα
δεύτερο, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ εἶναι θανατηφόρο. Βασικὴ
ἐπιδίωξη πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῶν τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, ὡς ἡ διακοπὴ καπνίσματος,
ἀπώλεια βάρους, ἄσκηση, σωστὴ διατροφή, περιορισμὸς
ἀλκοόλ, σὲ συνδυασμὸ μὲ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Ἔχει μεγάλη σημασία ἡ ἐπίτευξη τῶν θεραπευτικῶν
στόχων, ὡς πρὸς τὰ ἐπίπεδα τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, τῶν
λιπιδίων καὶ τὴ ρύθμιση τοῦ σακχαρώδους διαβήτη στοὺς
ἀσθενεῖς. Δυστυχῶς, σὲ μεγάλο ποσοστὸ ἀσθενῶν δὲν
ἐπιτυγχάνονται οἱ θεραπευτικοὶ στόχοι, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ
πάσχοντες νὰ εἶναι ἐκτεθειμένοι σὲ αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους παράγοντες
αὐτοῦ τοῦ φαινομένου εἶναι ἡ κακὴ συμμόρφωση τῶν
ἀσθενῶν μας στὴ θεραπεία. Ἡ διακοπὴ τῆς θεραπείας, ἡ
περιοδικὴ λήψη τῶν φαρμάκων χωρὶς τὴν ἐνημέρωση τοῦ
θεράποντα ἰατροῦ, οἱ ἀνεπιθύμητες δράσεις τῶν φαρμάκων, τὰ πολύπλοκα φαρμακευτικὰ σχήματα, ἡ χρονιότητα
τῆς ἀγωγῆς καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση εἶναι οἱ βασικὲς αἰτίες
τοῦ προβλήματος.
Μιὰ ἐνδιαφέρουσα πρόταση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ
προβλήματος εἶναι τὸ πολυχάπι. Ἡ φιλοσοφία του ἔχει

ὡς στόχο τὴν χορήγηση τριῶν ἢ περισσοτέρων φαρμάκων σὲ ἕνα χάπι, μὲ σκοπὸ τὸν περιορισμὸ τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν δόσεων σὲ καθημερινὴ βάση, μὲ παράλληλη ἀντιμετώπιση τῶν βασικῶν παραγόντων κινδύνου. Ἐπίσης,
ἰδιαίτερα σημαντικὴ παράμετρος στὶς μέρες μας εἶναι
τὸ κόστος. Πολλὲς μελέτες
ἔδειξαν ὅτι μὲ τὸ πολυχάπι
ἡ ἀποτελεσματικότητα καὶ τὰ
ὀφέλη ἀπὸ τὴ χορήγησή του
συνδυάζονται μὲ χαμηλότερο
κόστος σὲ σχέση μὲ τὴ χορήγηση τῶν συστατικῶν του,
ἐὰν χορηγηθοῦν σὲ ἐλεύθερο συνδυασμό. Τὸ περισσότερο δημοφιλὲς πολυχάπι
εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο περιέχει
τρία φάρμακα. Συγκεκριμένα
στατίνη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς ὑπερλιπιδαιμίας, ἀναστολέα τοῦ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου, φάρμακο πρώτης
γραμμῆς στὴ πρωτογενῆ καὶ
δευτερογενῆ πρόληψη τῶν
καρδιαγγειακῶν παθήσεων
καὶ ἀσπιρίνη, ἡ εὐεργετικὴ
δράση τῆς ὁποίας εἶναι δεδομένη. Τὸ πολυχάπι αὐτὸ
ἔχει ἔνδειξη σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, καθὼς καὶ
σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ καρδιαγγειακὸ ἐπεισόδιο.
Ὅπως εἶναι λογικό, ἡ χορήγησή του πρέπει νὰ γίνεται
ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ θεράποντος ἰατροῦ, μὲ βάση
τὶς ὑπάρχουσες ἐνδείξεις καὶ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀσθενοῦς.
Συμπερασματικά, τὸ πολυχάπι εἶναι δελεαστικὴ θεραπευτικὴ πρόταση, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἔχει τὴν ἔγκριση
τοῦ θεράποντος ἰατροῦ καὶ πληροῖ τὶς προϋποθέσεις γιὰ
τὸν ἀσθενῆ.

47

